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کلیدواژه ها: 

تاریخ شفاهی؛ سازماندهي اطالعات؛ مواد دیداری - شنیداری. 

تاریخ شفاهی، دوفصلنامه؛ سال سوم، شامره اول، شامره پیاپی5، بهار و تابستان 1396، صص

چکیده:
منابع تاریخ شفاهی منابعی هستند که ضمن آنکه از منابع اولیه پژوهش های 
منابع  نوع  از  آن ها  محمل  در  عین حال  می شوند  محسوب  تاریخی 
دیداری- شنیداری است و این مسئله ایست که تالش تولیدکنندگان منابع 
تاریخ شفاهی را برای ذخیره و بازیابی اطالعات آن ها با پیچیدگی هایی 
مواجه می نماید. طبعًا برای سهولت دسترسی به اطالعات مصاحبه های 
تاریخ شفاهی، می باید که مانند سایر منابع آرشیوی و کتابخانه ای توصیف 
مناسبی از این منابع صورت بگیرد. کارشناسان این حوزه برای توصیف 
با  دیداری- شنیداری همواره  اسناد  به عنوان  تاریخ شفاهی  منابع  علمی 
سؤاالت و در عین حال پاسخ های متفاوتی مواجه بوده اند. به نظر می رسد 
به این منظور باید از مطالعات و تجربیاتی که در چند حوزه کارشناسی 
آرشیوهای  کتابداری،  حوزه های  نمود؛  استفاده  است  گرفته  صورت 
در گفتار  تاریخ شفاهی.  اسناد، آرشیوهای صوتی - تصویری و حوزه 
منابع  محتوایی  و  فیزیکی  توصیف  مراحل  بوده که  آن  بر  حاضر سعی 
فهرست نویسی  تجربیات  علمی،  زمینه های  به  توجه  با  تاریخ شفاهی 
و  آرشیوها  سایر  تجربیات  ایران،  ملی  آرشیو  تاریخ شفاهی  بخش  در 

پژوهشگران این حوزه، مورد ِتوجه قرار بگیرد.

توصیف منابع تاریخ شفاهی

فاطمه نورایی نژاد
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مقدمه:
تاريخ شفاهی روشی است برای به دست آوردن خاطرات تاريخی افراد از طريق مصاحبه و ضبط آن 
بر نوار مغناطیسی يا حامل های مختلف ديگر. روايت ها، خاطرات شخصی و مصاحبه ها از جمله 
ابزار  تاريخ شفاهی به عنوان  برای آرشیوداران هستند. مصاحبه های  تاريخ شفاهی  با   ارزش  مدارک 
پژوهش تاريخی، به کامل کردن مدارک موجود و تهیه مدارکی که تاکنون ثبت نشده اند، کمك 
می کنند )هريسون،  1388، ص181(.  هر برنامه ضبط تاريخ شفاهی می تواند حسی از مکان، زمان، 
شخصیت و يا رويداد را نیز حفظ کند. حتی اگر از اين طريق اطالعات اندکی تولید شود، سندی 
ديداری- شنیداری تولید شده  است که رنگ و بو و فضايی فراتر از مجموع اطالعات به تاريخ و 
بعدی منحصر به فرد به مدارک تاريخ شفاهی می بخشد )هريسون، 1388، ص181-184(. اطالعات 
گردآوری شده از طريق مصاحبه تاريخ شفاهی بر حامل هايی ثبت می شوند که بازخوانی اطالعات 
از منابع، توجه به نحوه  اين دسته  افزايش  ابزار  فنی است. در عین حال  از  نیازمند استفاده  آن ها 
بازيابي اطالعات مصاحبه ها و تهیه کاربرگه هايي توصیفی برای درج اطالعات ظاهری و محتوايي 
آن ها را در  پي  داشته  است. ولي برای بازيابی اطالعات تاريخ شفاهی، اقدام فنی و متمرکزی از 
سوي آرشیوهای مربوطه صورت نگرفته است. براي دسترسي به محتواي منابع صوتي و تصويري 
مصاحبه ها و مجموعه سازی و سازماندهی آن ها نیاز به روشی است که مراجعان منابع تاريخ شفاهي 
را در دستیابي سريع به موضوعات مورد نیازشان کمك کند و محتوا و مشخصات اين منابع نیز به 
سهولت در معرض بازيابي هاي دستي و ماشیني قرار بگیرد. تنها تعداد معدودی از افرادی که در 
حوزه تاريخ شفاهی فعالیت می کنند، از تخصص آرشیوی و مجموعه سازی منابع غیرکتابی آرشیوی 

.)Charlton, 2006, p. 207-227(  برخوردارند

توصیف منابع تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی  سازمان اسناد و  1.  کارشناس 

fnouray@yahoo.com کتابخانه ملی؛

فاطمه نورایی نژاد1
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منابعتاریخشفاهیچهمنابعیهستند
راهنمايي  از مواد کتابخانه اي- آن هم بدون کتابچه  به عنوان يکي  تا سال ها  تاريخ شفاهي  منابع 
مجموعه  دلیل  به همین  و  مي شدند  فهرست  نمايد-  ارائه  زمینه  اين  در  استانداردي  روش  که 
پیچیده اي از روش های فهرست نويسي به جا مانده است. کتابداران و آرشیويست ها، تاريخ شفاهي را 
با سیستم هاي طبقه بندي خودشان همسان مي کردند و مشکل بازيابي و استفاده از مصاحبه هاي 
تاريخ شفاهي به عنوان يك مدرک تا سال ها مطرح بوده است. حتي نظريه ای وجود دارد مبنی بر 
آنکه تاريخ شفاهي نويسان تولید کننده هستند و نه نگهدارنده. با اين  فرضیه، از طرفی پس از پايان 
و  خالصه نويسي  دقیق،  ويرايش  زمینه  در  مصاحبه  مراحل  تعقیب  براي  زيادي  انگیزه  مصاحبه 
فهرست نويسي  آن برای کارشناس تاريخ شفاهی وجود نخواهد داشت و از طرف ديگر يك مجموعه 
سند با ابعاد غیر طبیعي به وجود مي آيد که فهرست نويسي آن از نظر کتابدار يا آرشیويست مشکل 

به نظر مي رسد. 
منبع تاريخ شفاهی هر منبعی است که در جريان ضبط مصاحبه و گفتگو تولید می شود )اعم از 
صدا و تصوير( با حیثیت سندی و واجد اطالعات تاريخی. منابع تاريخ شفاهی می توانند منابع حاوی 
گفتگوی تاريخ شفاهی )کاست های صوتی و تصويری و منابع رقمی يا فايل های رقمی( هستند و يا 

منابع مرتبط با جلسه مصاحبه )عکس، منابع و اسناد تکمیل کننده مصاحبه( باشند. 

مبانیعلمیتوصیفمنابعتاریخشفاهی
استفاده  منابع  سازماندهی  و  طبقه بندی  برای  متفاوتی  کامال  شیوه های  از  تاريخ شفاهی  مراکز 
می کنند و اين مسئله نشان دهنده فقدان روشی استاندارد و پذيرفته شده جهانی در مراکز مذکور 
است )آموزنده، 1390،  ص 114-134(. به  دلیل عدم اتفاق آرا در روش های دسترسی، هر راهنمای 
استانداردی در اين حوزه نیازمند به روز شدن است. بايد ديد که آيا فهرست نويسی تاريخ های شفاهی 

بیشتر شبیه مطالب چاپی  است يا آرشیوی و يا صرفًا ديداری و شنیداری؟
مطالعات  و  و شنیداری  ديداری  منابع  کتاب،  آرشیوی،  منابع  و  فهرست نويسی سند  »اصول 
تاريخ معاصر و مبانی تاريخ شفاهی«، زمینه های علمی  هستند که امکان توصیف اين دسته از منابع 
را فراهم می سازند. با وجود شکل هاي مختلفي از پروژه هاي تاريخ شفاهي که به آرشیو مي رسند 
)تحقیقات مصاحبه گر، متن پیاده شده و متن ويرايش شده و فرمت هاي متنوع از منابع تولید شده(، 
خیلي کم هستند ؛ متخصصان تاريخ شفاهي که آرشیودار هم می باشند و تعداد کمي از اين افراد 
هستند  ارتباط  در  آن ها  همراه  مجموعه هاي  تولید  و  تاريخ شفاهي  در  مجموعه سازي  پروسه  با 

 .)Thomas L. Charlton, p. 207-227(
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قواعد مربوط به منابع ديداری و شنیداری1 نیز از میزان کاربرد متفاوتی در آرشیوهای مختلف 
و  داده ها  استانداردهای  و  راهنماها  تدريجی  تکامل  و  قوانین  اين  هماهنگ سازی  و  برخوردارند 
فراداده ها2، وظیفه ای مشترک برای آرشیوهای ديداری و شنیداری در سراسر دنیا محسوب می شود 
تبادل  برای  اين دست می باشند،  از  منابعی  واجد  آرشیوهايی که  )ادموندسون، 1385، ص111(. 
تجربیات از سويی بايد با يکديگر و از ديگر سو با مراکز صنايع ديداری- شنیداری در ارتباط باشند.
در برخی آرشیوها پیش از هر اقدام ديگری، مصاحبه ها در دو دسته مصاحبه های منفرد )يك 
شخصیت يا يك جلسه( و مصاحبه های مجموعه ای در نظر گرفته شده است. منظور از مصاحبه 
مجموعه ای، هم می تواند شامل مجموعه مصاحبه های موضوع محوری باشد که در خود آرشیو 
از  آرشیو تحويل داده  شده اند. منظور  به  باشد که  تهیه شده اند و هم می تواند شامل پروژه هايی 
پروژه تاريخ شفاهی، مجموعه ای از مصاحبه های تاريخ شفاهی است که معمواًل توسط يك مؤسسه 
يا تعدادی از مؤسسات همکار، بر مبنای مستند کردن يك موضوع، مضمون، دوره، مکان و ... ، طی 
يك برنامه هماهنگ تهیه شده اند. مجموعه های تاريخ شفاهی شامل مواد و يا محتوای تاريخ شفاهی 
برگرفته از مصاحبه های مختلف است که چه بسا تنها به يك پروژه تاريخ شفاهی هم محدود نیستند 
و معمواًل مدتی پس از ايجاد شدن، به منظور تسهیل در مديريت توسط يك گردآورنده، گردآوری و 
مديريت می شوند. در آرشیوهايی که با اين نگاه به سازماندهی منابع تاريخ شفاهی خود پرداخته اند، 
»واحد توصیف« نیز در سه سطح مجموعه، پروژه و مصاحبه های منفرد )مصاحبه با يك شخصیت 
يا يك جلسه( تعريف شده است. در توصیفات جمعی )مجموعه و پروژه( نیازی به تکرار اطالعات 
برای  سازوکارهايی  و  بیشتر  زمان  نیازمند  نیز  منفرد  توصیفات  نیست.  منفرد  رکورد  چندين  در 
بیشتری  به جزئیات  امکان دسترسی  با توصیف فردی  بین مصاحبه ها هستند.  روابط  نشان دادن 
وجود دارد و مراجعات مستقلی به مصاحبه افراد، می تواند صورت بگیرد. البته امکان اينکه هر دو 
روش با هم انجام شده و يکی به ديگری متصل شود نیز وجود دارد مانند روش آرشیو ملی ايران 

در تهیه کاربرگه های توصیف و ثبت آن در نرم افزارهای بازيابی.

بخشهایاصلیتوصیفمنابعتاریخشفاهی
زمینه  در  موجود  قواعد  از  تا کنون هیچ يك  دارند،  اذعان  ساير کشورها  متخصصان  که  آن گونه 
مواد  فهرست نويسي  استاندارد هاي  و  نبوده  کافی  شنیداری،  و  ديداری  منابع  فهرست نويسی 
غیرکتابي هنوز مانند استانداردهاي کتاب مقبولیت عامه پیدا نکرده  است استاندارد های بین المللی 
توصیف کتابشناختی برای مواد غیر کتابی استانداردی در حال توسعه است و آرشیوهای مختلف 
منابع ديداری- شنیداری، همچنان پیشنهادهای خودشان را برای توصیف اين دسته از منابع دارند 
اين منابع توسط سازمان های گوناگون تجاری و غیر تجاری،  )هريسون، 1388، ص317(. تولید 

قواعد  به  مي توان  قواعد  اين  انواع  از    .1

مؤسسه فيلم بريتانيا، قواعد كتابداران توليد 

و  فياف  بني اللميل  انجمن هاي  اسليب،  فيلم 

ياسا اشاره منود. )هریسون، 1388، ص 342(.

امکان  که  داده ها  به  راجع  اطالعات   .2

را  محتوا  به  رقمی  دسرتسی  و  محافظت 

طراحی شده  قالب های  مانند  می کند  فراهم 

نرم افزارهای اطالع رسانی.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
110

فقدان شماره گذاری استاندارد و قواعد کافی برای فهرست نويسی )هريسون، 1388، ص342(1 و 
استاندارد های  )به گونه ای که  به کتاب  منابع ديداری-  شنیداری نسبت  نیز گسترده تر  بودن طیف 
شنیداری  ديداری-   منابع  نمايه سازی  از مشکالت  برخی  نمی کند(،  را  آن ها  تکافوی  کتاب محور 

می باشند )هريسون، 1388، ص42(. 
با اين حال تدوين الگوهای عناصر اصلی برای چنین توصیفی، با توجه به تجربه مراکزی مانند 
آرشیو صدا و سیما2، آرشیو تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، پیشنهادات برخی استانداردها 
و دستنامه های آرشیو منابع غیر کتابی يا ديداری- شنیداری و به ويژه با توجه به ضرورت های آرشیو 

سازمان های سفارش دهنده مصاحبه ها، اقدام غیر ممکنی به نظر نمی رسد. 
اطالعات حاصل از توصیف ظاهر و محتواي منبع در کاربرگه هايي که به همین منظور طراحي 
به طراحي  اقدام  ايران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد  تاريخ شفاهي سازمان  ثبت می شود. گروه  شده اند، 
با  تاريخ شفاهی نموده است که در مقايسه  کاربرگه هايی تحت ِعنوان کاربرگه های توصیف منابع 
تجربه ساير فعاالن عرصه تاريخ شفاهي تجربه تخصصي تري به نظر مي رسد.3 طراحی اين کاربرگه 
با توجه به تجربیات توصیف منابع کتابي ، اسناد آرشیوی و همچنین تجربه آرشیو منابع ديداري و 

شنیداري سازمان صدا و سیما انجام شده  است.4 
فیزيکی  توصیف  مرحله  دو  شامل  منابع  ساير  مانند  تاريخ شفاهی  منابع  توصیف  کلی  روش  
تولید  شاخصه های  و  منابع  فیزيك  توصیف  يعنی  توصیفی  فهرست نويسی  است.  محتوايی  و 
ارائه شده توسط  منبع و فهرست نويسی تحلیلی يعنی توصیف محتوای منبع و تحلیل اطالعات 
اسناد  از  نوع  اين  ايجاد  و  گرد آوری  همانند  تاريخ شفاهی-  مصاحبه های  توصیف  مصاحبه شونده. 

تاريخی- از کیفیتی تخصصی و مبتنی بر تجربه برخوردار است. 
در يك راهنمای نسبتاً قديمی، برای توصیف اطالعات منابع تاريخ شفاهی حضور عناصری مانند 
شماره شناسايی، نام کامل مصاحبه شونده و مصاحبه کننده، تاريخ ضبط مصاحبه، عنوان توصیفی، 
محدوديت های دسترسی به مصاحبه و نهايتاً کلید واژه های موجود در مصاحبه، در برگه اطالعات 
مصاحبه ضروری دانسته شده  است )Reimer, 1984, p. 45-47(. همچنین در فرم های پیشنهادی 
 )Jackson, 1987, p. 246-  توجه به سامانه يا تجهیزات ضبط مصاحبه نیز مورد تأکید بوده  است
)254. در راهنمايی که در سال 2005 منتشر شد، اين موارد در برگه اطالعات مصاحبه به عنوان 
عناصر ضروری صفحه عنوان مصاحبه پیشنهاد شده  بودند؛ نام مصاحبه کننده و مصاحبه شونده، شرح 
حال مصاحبه شونده، تاريخ و محل مصاحبه، موضوعات اصلی مصاحبه و نکات مربوط به نحوه يا 

 .)Valerie Raleigh Yow, 2005, p. 374( محیط انجام مصاحبه
از نکاتی است که در برخی  همچنین تأيید متن پیاده شده مصاحبه توسط مصاحبه شونده نیز 
 .)Sommer, 2009, pp. 68-74( تجربه های توصیف منابع تاريخ شفاهی مورد تأکید قرار گرفته است

1.  برخی از از این قوانین عبارتند از: ویرایش 

امریکن،  انگلو  فهرست نویسی  قواعد  دوم 

)سازماندهی  غیرکتابی  منابع  دوم  ویرایش 

چهارم  ویرایش  همبسته(،  مجموعه های 

استانداردهای فهرست نویسی مواد غیرچاپی، 

قواعد فهرست نویسی فیلم و راهنامی آرشیو 

فیلم . )هامن منبع، ص342(.

مراکز  برخی  فهرست نویسی  برگه های   .2

تاریخ شفاهی ایران نیز بر اساس تجربه صدا 

و سیام تنظیم شده اند. )حسن آبادي، 1385، 

ص143(. 

3.  پیوست شامره سه. 

توصیف  برگه های  دیگر  منونه های  برای    .4

مختلف  مراکز  در  تاریخ شفاهی  منابع 

پیوست  به  کنید  نگاه  ایران  تاریخ شفاهی 

شامره هشت.
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فرایندومراحلتوصیفمنابعتاریخشفاهی1
به طور کلی توصیف منابع تاريخ شفاهی را می توان در سه گروه زير مورد ِبررسی قرار داد:  

1 . استخراج اطالعات توصیفی مصاحبه های تاريخ شفاهی 
2 . استخراج اطالعات تحلیلی مصاحبه های تاريخ شفاهی. 

3. درج اطالعات در کاربرگه های توصیف و نرم افزارهای بازيابی. 

1.استخراجاطالعاتتوصیفیمصاحبههایتاریخشفاهی
تهیه اطالعات توصیفی به معنی ثبت و ارائه ويژگي هاي عمومي آثار از نظر مشخصات ظاهري و 
فیزيکي و مشخصات مربوط به تولید اين منابع است. البته عناصر اطالعات توصیفي و سند شناختي 
دلیل براي هر نوع رسانۀ آرشیوي،  به همین  و  انواع اسناد آرشیوي با يکديگر متفاوت می باشند 
فرم هاي توصیف جداگانه ای آماده می شود )احمدی، 1383، بندهای  1 و 2(. در مورد اسناد تاريخی، 
براساس قوانین ايساد )استاندارد بین المللی توصیف آرشیوی؛ISAD(، منظور از اطالعات توصیفی 
شرايط  مانند  مواردی  حتی  و  اسناد  حجم  سند،  تاريخ  سند،  منشاء  مانند  مواردی  بر  تأکید  سند 
)احمدی،  می باشد   ... و  اسناد  تکثیر  شرايط  نیز  و  اسناد  به  دسترسی(  )محدوديت های  دسترسی 

1388، بند 3(. 
مشخصات  به  مربوط  اطالعات  هرگونه  موارد،  اين  عالوه بر  تاريخ شفاهی  مصاحبه  مورد  در 
فیزيکی حامل های مصاحبه و منابع مجموعه های تاريخ شفاهی نیز بخشی از اطالعات توصیفی 

محسوب می شوند. 
1-1گردآوریاطالعاتتوصیفی: همان طور  که می دانیم جمع آوری اطالعات اولیۀ   کتاب ها، 
عمومًا از طريق صفحه عنوان کتاب به دست مي آيد. ولي در مورد منابع تاريخ شفاهي کار به اين 
سادگي نیست. در برخی موارد براي رسیدن به اطالعات اولیه در مورد اين گونه حامل ها، نیاز به 
بازشنوايي يا بازبینی آن مي باشد )مرادی، 1373، ص42(، به عنوان مثال در صورت وجود اشکال 
فني و يا در مواردي مثل ضبط بیش از يك مصاحبه روي يك حامل، فهرست نويس ناچار به شنود 

مجدد مصاحبه است.
طبعًا اطالعات اولیه هر ماده ديداري شنیداري که به آرشیو تاريخ شفاهي تحويل داده مي شود- 
مانند هر آرشیو ديگري- ابتدا بايد در دفتر و يا فهرست هاي ثبت آرشیو، ثبت شوند. اطالعات ثبت 
عموم منابع ديداری و شنیداری، يا از طريق اطالعاتی که بر روی خود اثر قید شده، يا از طريق 
مدارک همراه با آن ها و يا از طريق اسناد مبادله منابع به دست می آيد. البته در مواردی نیز با سؤال 
از عوامل تهیه و تولید اثر و يا بازبینی آن می توان از اطالعات ثبت آن آگاهی پیدا کرد )مردادی، 
همان، ص56(. در تاريخ شفاهی معمواًل اين اطالعات توسط مصاحبه کننده يا مصاحبه کنندگان روي 

1.  نگاه کنید به منودار شامره دو پیوست. 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
112

حامل و همین طور در فهرست مصاحبه هاي آرشیو قید شده اند. معمواًل درصورتي که جلسه مصاحبه 
مربوطه، واجد حامل هاي متعددي باشد )کاست صوتی، فیلم، عکس، ...(، به اين مسئله در فهرست 
مشخصات مصاحبه ها اشاره شده است. از آنجا که شرايط نگهداري انواع مواد تاريخ  شفاهي نظیر 
کاست هاي صدا، ويدئو کاست ها، عکس ها و ضمايم، با يکديگر تفاوت دارند و نیازمند قفسه های 
جداگانه می باشند، شمارۀ ثبت هريك نیز متمايز خواهد بود. بنابر اين گردآوری اطالعات از طريق 
فهرست مشخصات مصاحبه، فهرست نوارهای تصويری، فهرست عکس ها و نگاتیو ها، فهرست 
فايل های رقمی و فهرست سی دی های بازتولید و فهرست منابع اهدايي مصاحبه شونده به آرشیو 
تاريخ شفاهي و ... صورت می گیرد. برای تمامی منابع مصاحبه و حامل های مختلف تاريخ شفاهی 

نیز عالوه بر فهرست های مربوطه، کاربرگه های توصیف جداگانه  ای در نظر گرفته  مي شود. 
در میان حامل های تولید شده يك جلسه مصاحبه- نظیر حامل هاي تصويري، نوشتاري )چاپي و 
دستنويس(، تصاوير )نگاتیو و عکس( و ... حامل های صوتی )نوارهاي کاست، سي دي ها و فايل هاي 
ديجیتالي( به عنوان حامل اصلی مصاحبه تلقی می شوند. در نمايه سازی توصیفی و تحلیلی مصاحبه نیز 
همین حامل )به همراه متن گفتارنويسی شده آن( محور توصیفات مختلف قرار می گیرد. يعنی اولین 
کاربرگه  توصیف مصاحبه، عالوه بر ثبت اطالعات مربوط به خود مصاحبه و نحوه انجام آن، بر توصیف 

اطالعات مربوط به حامل اصلي )فیزيك منبع( مصاحبه نیز متمرکز مي باشد. 

1-2واحدتوصیفمصاحبههایتاریخشفاهی
يا  می شوند؛  ارسال  مراکز  مخازن  به  شیوه  دو  به  معمواًل  تاريخ شفاهی  مصاحبه های  مجموعه 
پس از تولید توسط خود آن مراکز و يا پس از دريافت از تولیدکنندگان پروژه های تاريخ شفاهی 
)Charlton, p207-227(. غالبًا به مجموعه های مختلف مصاحبه ، ُکدی اختصاص داده  می شود 
اين  از  آرشیوی هريك  مراکز  از  برخی  در  قائل شد.  تفکیك  آن ها  میان  بتوان  اين طريق  از  تا 
علم  تأکیدات  به  توجه  با  ولی  توصیف محسوب شده  است.  اصلی  واحد  مجموعه های مصاحبه، 
آرشیو در مورد اينکه ممیزه اولیه هر مدرک تاريخی از ساير مدارک تولید آن در زمان و مکانی 
خاص است، معیار عمده برای واحدهای توصیف منابع تاريخ شفاهی نیز، تاريخ تولید آنهاست. بنابر 
اين هر جلسه مصاحبه به عنوان يك واحد، برای توصیف مورد بررسی و پردازش قرار می گیرد. 
لذا هر مصاحبه پس از تولید و يا ورود به مخزن آرشیو، به عنوان يکی از منابع تاريخی، مختصات 
در  شدنش،  انجام  تاريِخ  با  مطابق  مصاحبه  از  جلسه  هر  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  مجزايی 
فهرست مصاحبه شوندگان ثبت شده و شماره   خورده  است و اين همان شماره ثبت حامل اصلی 

مصاحبه - معمواًل حامل صوتی- است که بخشی از شماره رده آن را نیز تشکیل می دهد.
منفرد  است  ممکن  مصاحبه  مدت ضبط  به  بسته  تاريخ شفاهی  مصاحبه  از  جلسه  هر  حامل 
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)تکی( و يا مرکب )چند تايی( باشد. مصاحبه با حامل های منفرد؛ از يك نوار )يا يك فايل صوتی( 
تشکیل شده اند که روی آن ها يك مصاحبه و در زمان و مکانی خاص ضبط شده است. مصاحبه 
)يعنی مصاحبه شونده در  فايل( تشکیل شده است.  )يا  نوار  از يك  از بیش  با حامل های مرکب؛ 
با  پرداخته است.( چنانچه مصاحبه  با مصاحبه کننده  به گفت و گو  بیشتری  يك جلسه در مدت 
يك شخص در جلسات متعدد و زمان های متفاوتی صورت گرفته  باشد، هر جلسه مصاحبه با وی 

به عنوان يك واحد توصیف محسوب می شود. 
در صورتی که يك جلسه مصاحبه بر دو يا چند نوار ضبط شده باشد )مرکب باشد(، اطالعات 
شناسايی يکسانی برای همه نوارهای آن جلسه در نظر گرفته می شود چرا که جلسه مصاحبه در 
يك تاريخ و مکان صورت گرفته است. در شماره دهي و برچسب زني روي حامل هاي يك جلسه 
مصاحبه، اين تفکیك را می توان از طريق قراردادن مقسم )ممیز يا خط تیره و ...( و عدد ترتیبی در 

ادامه شماره ثبت ماده مورد نظر، نشان داد.

1-3اطالعاتتوصیفیعموممصاحبههایتاریخشفاهی
در حوزه منابع تاريخ شفاهی، لحاظ نمودن دو نوع کلی از داده ها ضروری به نظر می رسد؛ اطالعات 
به  مربوط  اطالعات  شامل  تولید  اطالعات  مصاحبه.  حامل  فیزيکی  اطالعات  و   مصاحبه  تولید 
مصاحبه شونده و مصاحبه کننده، بیوگرافی مصاحبه شونده، حقوق دسترسی، سازمان پديدآور، تاريخ 
و محل مصاحبه، عنوان پروژه يا طرح و شماره جلسه مصاحبه می شود. اطالعات فیزيکی نیز شامل 
اطالعات مربوط به نوع حامل مصاحبه، شماره ثبت مصاحبه، مدت دقیق مصاحبه ضبط شده، کد 

ضمايم مصاحبه و شماره رده بندی منبع می شود.  

1-3-1ابزارتوصیفمنابع:گردآوری اطالعات گام اول در فهرست نويسی توصیفی است. 
مجموعه فرم ها، فهرست ها، جداول و دفاتر ثبت بايد به اين منظور در دسترس فهرستنويس باشند. 
ثبت مشخصات مصاحبه،  فهرست  از  اعم  شنیداری؛  ديداری-  منابع  فهرست های  انواع  بنابراين 
منابع  فهرست  فشرده،  لوح های  فهرست  عکس ها،  فهرست  مصاحبه،  تصويری  منابع  فهرست 
اهدايي مصاحبه شونده به آرشیو تاريخ شفاهي و فهرست منابع دريافتي از طرح هاي تاريخ شفاهي 

يا منابع خريداري شده يا منابع اهدايي تاريخ شفاهي، ابزار اولیه توصیف منبع محسوب می شوند. 
محور  رقمی(،  پرونده هاي  و  کاست  )نوار  صدا  حامل هاي  از  شده  گفتارنويسی  متن  معمواًل 
اطالعات  ثبت  عالوه بر  مصاحبه   از  توصیف  کاربرگه  اولین  است.  مصاحبه  تحلیلی  نمايه سازی 
و  مصاحبه شونده  نام  مصاحبه،  مکان  و  زمان  مانند  )اطالعاتي  آن  انجام  نحوۀ  و  مصاحبه  تولید 
مصاحبه کننده، مدت مصاحبه و شماره جلسه آن(، شامل توصیف اطالعات حامل اصلي )صوتی( 
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مصاحبه نیز می باشد. در مواردی، عالوه بر مطالعه متن پیاده شده، نیاز به بازبیني و بازشنوائي منابع 
و يا گفتگو با پديدآورندگان اثر نیز خواهد بود.  

1-3-2معرفیبخشتوصیفیکاربرگه اطالعاتتاریخشفاهی1:مشخصات توصیفی 
و تحلیلی هر جلسه از مصاحبه، در کاربرگه توصیف همان جلسه از مصاحبه ثبت می شود. بخش 

اول کاربرگه يعنی بخش اطالعات توصیفی شامل اجزاء زير می باشد؛ 
شمارةثبتمصاحبهيعنیشماره اي که به هر جلسه  مصاحبه، به صورت متوالي اختصاص   -

داده  شده و در فهرست مصاحبه شوندگان قید شده  است. 
نامونامخانوادگیمصاحبهشوندهبهصورتکامل و همراه با عنوان فرد و تاريخ تولد   -

و احیانا فوت وی.
ايران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  در  نرم افزاری  ضوابط  به  توجه  با  سرگذشتنامه،  -
شده  تعريف  وی  زندگی  دوران  در  فرد  عناوين  و  مصاحبه شونده  کلی  معرفی  سرگذشتنامه
است مانند معاون وزير  کار و رئیس مؤسسه بیمه2. در مرحله ورود اطالعات به نرم افزار نیز 

توصیفگرهای کلی مجموع مصاحبه های هر فرد به استناد اين سرگذشتنامه تهیه می شود.
نامخانوادگيمصاحبهکننده)مصاحبهکنندگان(بهصورتکامل. چنانچه  نامو  -
انجام مصاحبه بر عهدۀ بیش از يك نفر  باشد، نام و نام خانوادگی هرکدام به ترتیب میزان 

نقشی که در مصاحبه داشته اند، قید می شود. 
طرح  انجام  متولي  يا  سفارش دهنده  که  است  نهادي  يا  فرد  پديدآور،  از  منظور  پدیدآور.  -
تاريخ شفاهي است. به عنوان مثال چنانچه مصاحبه توسط کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه 
جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  »سازمان  عبارت  قسمت  اين  در  باشد،  گرفته  ملي صورت 
اسالمی ايران، مرکز ]نام مرکز استاني [، گروه تاريخ شفاهي« ثبت مي شود . چنانچه از طريق 
ارائه  شده باشد، عبارت »سازمان اسناد و کتابخانه  برون سپاري يا خريداري به اين سازمان 
ملی جمهوری اسالمی ايران، مرکز ]نام مرکز استاني [،  طرح ]نام يا کد طرح مربوط[« در اين 

قسمت قرار مي گیرد.  
تاریخمصاحبه. روز و ماه و سال انجام مصاحبه. مثال: 92/8/26.  -

محلمصاحبه. نام شهری که مصاحبه در آن انجام شده است. ذکر نام استان و يا مرکز   -
استانی سازمان پديدآور، ضرورتی ندارد.

-  مدتمصاحبه. مدت زمان دقیق مصاحبه. مدت زمان مصاحبه بر حسب ساعت و دقیقه و 
ثانیه محاسبه مي شود. به عنوان مثال اگر مدت زمان مصاحبه يك ساعت و چهل دقیقه و سي 

ثانیه باشد، به اين صورت در کاربرگه قید مي شود: 40/30/ 1. 

1.  فرم شامره سه در پیوست.

2.  در یک تحقیق، بیوگرافی بسط داده 

شده و شامل این موارد می باشد: محل تولد، 

تحصیالت، قومیت و ملیت، اطالعات خانوادگی، 

مشاغل، وابستگی های سیاسی- مذهبی و سایر 

وابستگی ها، موفقیت های خاص و ... به عنوان 

مثال: افلیا پری، که در هریس کانتی گرجستان 

متولد شد در طول بحران اقتصادی به کلمبوس، 

گرجستان، مهاجرت کرد، در کارخانه رشکت 

تولیدی بیب از سال1940 تا دهه 1970 کار کرد. 

Wynne, Susan, «Cataloging 
Individual Oral History 
Interviews»: OLAC, Conference. 
Macon, Georgia.16 October 
2010.
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تعدادجلسههايمصاحبه. منظور شمارۀ آخرين جلسۀ مصاحبه با يك مصاحبه شونده است.  -

شمارةجلسۀمصاحبه. شماره جلسه اي از مصاحبه با يك فرد که در دست فهرست نويسی است.  -
استفاده  نحوه  مورد  در  از سوی مصاحبه شونده  اعالم شده  منظور شرائط  -   حقدسترسی.
مصاحبۀ  از  بهره گیري  چگونگي  »پرسش نامۀ  در  که  است  مصاحبه  اطالعات  و  مطالب  از 

تاريخ شفاهي« منعکس شده است. 
و  اطالعات  ذخیره  نحوۀ  مشخص کردن  برای  کار  اين  مصاحبه.  صوتی ضبط روش  -
مثال: ضبط  مي شود.  انجام  مصاحبه  مجدد  بازشنوايی  نیاز جهت  مورد  تجهیزات  همین طور 

آنالوگ )مونو يا استريو( و ضبط رقمی )  فرمت msv،mp3 و  ...(.
نوعحاملیکه مصاحبه بر روی آن ضبط شده است. براي سهولت دسته بندي و بازيابي منابع   -
بر اساس فیزيك و شکل ظاهري آنها، نوع منبع را در کاربرگه قید می نمايیم. مثال: نوار کاست 

صوتی 60 دقیقه ای يا فايل رقمی صوتی يا نوار ويدئو.
شمارهرده1 کاستصوتی. شماره رده حاملی است که احیانًا مصاحبه بر روی آن ضبط   -

شده است. )فايل رقمی نیاز به شماره رده ندارد(.
شمارهردهعکس.منظور، شماره رده مجموعه عکس های هر فرد مصاحبه شونده است.  -

-شمارهردهویدئو.منظور، شماره رده فیلم ويدئويي مصاحبه است.
-شمارهردهانواعمنابعحاویصوتیاتصویرمصاحبه.منظور شماره رده منابعی مانند 

لوح های فشرده صوتی و تصويری، نگاتیو و ... است.
-گفتارنویس.نام و نام خانوادگی فردي است که مصاحبه را پیاده سازي )گفتارنويسي( کرده 

 است. 
مجموعۀ  يك  از  بخشي  مصاحبه،  در صورتي که  تاریخشفاهي. وشناسۀطرح عنوان -
خريداري يا اهدائي باشد، نام و شناسۀ طرح تاريخ شفاهي که در فهرست جداگانه اي با عنوان 

»فهرست طرح هاي تاريخ شفاهي« ثبت شده است، در اين قسمت ثبت مي گردد. 
- شمارهردهمجموعهمرتبط.در صورتی که مصاحبه به جز منابع تولید شده مرتبط با جلسه 
مصاحبه، واجد ضمائم و منابع جانبی ديگری- مانند منابع اهدايی مصاحبه شونده يا مدارکی که 
حین مطالعات اولیه مصاحبه گردآوری شده نیز باشد؛ شماره رده اين منابع، در کاربرگه توصیف 
نوارهاي  نقشه،  کتاب،  دست نويس،  اوراق  به  می توان  منابع  اين گونه  انواع  از  می شود.  قید 
صوتي، تصويري و عکس که توسط مصاحبه شونده اهدا و يا براي تکمیل موضوع مصاحبه به 

آن پیوست شده اند، اشاره نمود. 
عنوان   چهار  از  يکي  تحت  مصاحبه  کلي  و  اصلي  موضوع  منظور،  مصاحبه. دستهبندي -
»مصاحبه هاي  هنري، مصاحبه هاي سیاسي، مصاحبه هاي علمي )حوزه هاي علمي غیر از علوم 

1. رده بندی به عبارتی اعامل نظمی منطقی 

بر اساس شباهت منابع و به منظور چيدمان 

قابل بازيايب آنهاست. از آنجا که منابع آرشیوی 

می توانند حاوی موضوعات قابل استناد متنوعی 

در حوزه تاریخ باشند »منشا تولید سند«، مالک 

اعامل نظم در این منابع می باشد. در منابع 

منت  یا  مصاحبه شونده  حافظه  تاریخ شفاهی 

منشاء  وی  واقع شخص  در  و  راوی  گفتگوی 

اولیه محسوب می شود. ويل در عني حال بازیابی 

مصاحبه هر راوی، بر اساس چیدمان محمل های 

در  در مخزن صورت می گیرد.  افراد  مصاحبه 

عبارتی  به  تاریخ شفاهی؛  در  رده بندی  نتیجه 

اطالق می گردد كه جهت بازيابی منابع حاصل 

از مصاحبه افراد در مخزن تعريف  شده است. 

به اين منظور ابتدا به هر يك از انواع منابع، 

به  مثال  عنوان  )به  مي دهيد  اختصاص  ُكدي 

نوارهاي كاست صوتی كپی ُكد 1 و به نوارهاي 

ويدئويی ُكد 7 و به لوح هاي فرشده صوتی ُكد 

3 و ...( سپس آدرسی بر مبنای محل چيدمان 

اين منابع در مخزن آرشيو را تعريف می منائيد. 

به عنوان مثال عبارت  3/4/566/1380 از چپ 

به راست معادل عبارت زير است: مخزن شامره 

3/ قفسه شامل منابع با ُكد شامره 4 / شامره 

ثبت مصاحبه 566/ سال توليد 1380. منظوراز 

شامره ثبت، شامره ترتیبی ثبت منبع است.
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انساني( و مصاحبه هاي فرهنگي )حوزه علوم انساني(« است. اين بخش با توجه به هدف طرح 
تاريخ شفاهي و محتواي مصاحبه، تکمیل مي شود. 

توضیحات.هر نکتۀ مرتبط با مصاحبۀ تاريخ شفاهي و اطالعات توصیفي مهم ديگري که   -
نمي توان در بخش هاي پیشین ارائه کرد، در قسمت توضیحات کاربرگه توصیف قید مي شود. 
مواردی نظیر؛ میزان کامل بودن اثر يا وجود هرگونه نقص جدی در آن، اشکاالت فني پیش  آمده 
در جريان مصاحبه، حضور ساير افراد در جريان انجام مصاحبه، اجراي قطعات موسیقي يا قرائت 
يك متن آماده  شده توسط مصاحبه شونده، ويرايش متن پیاده سازي شده مصاحبه توسط خود 
مصاحبه شونده، وجود بخش هاي محتوائي ديگر بر روي يك منبع و توضیح در مورد نسخ ثانوی.

2.استخراجاطالعاتتحلیلیمصاحبههایتاریخشفاهی
يعنی ارائه اطالعات محتوايی از منابع در قالب عبارات وصفی و کلیدواژه ها از طريق تحلیل محتوای1 
مصاحبه. منظور از تحلیل مصاحبه، شناخت و بیان درست موضوعات مطرح شده در جلسه مصاحبه 
است. توصیف محتواي مدرک، مشکل تر از توصیف ظاهر آن است. البته جای نگرانی نیست چرا 
که تقريبًا همه صاحب نظراني که درباره تحلیل محتواي مدارک سخن گفته اند، بر اهمیت نقش 
تجربه در اين امر تأکید دارند. روش هاي مختلفی برای توصیف محتواي مدرک پیشنهاد شده  و 
مباحث قابل ِتوجهی در اين حوزه وجود دارد. امروزه اين فعالیت به صورت رايانه ای نیز امکان پذير 
است2 و استفاده از نرم افزارهای رايانه ای در تحلیل داده های پژوهشی، پديده ای رو به رشد است. 
رايجی مانند واژه پردازها  نرم افزارهای  از  از نرم افزارهای تخصصی، پژوهشگران  استفاده  در کنار 
به اين منظور استفاده می کردند.  نرم افزارهای گوناگون طراحی شده دارای قابلیت های متفاوتی، از 
قبیل کدگذاری متن و جست و جوی متن برای دفعات تکرار اين کدها هستند. ولی در کنار اين 
مزايا، محدوديت هايی نیز در استفاده از اين نرم افزارها وجود دارد که از جمله آن ها يکنواخت سازی 
رويکردهای تحلیل داده های کیفی، دادن امتیاز بیش از حد به کدگذاری، فاصله گرفتن محقق از 
داده ها و تجاری شدن نرم افزارها است. به طور کلی، اين گونه نرم افزارها بیشتر به عنوان ابزاری برای 
کمك به تحلیل هستند و به تنهايی نمی توانند داده ها را تحلیل کنند و تفسیر و تحلیل داده های 
کیفی همچنان از مسئولیت های اصلی نیروی انسانی است و پژوهشگر همواره بايد تحلیل داده ها 

را در کنترل خود داشته باشد )يمانی و ديگران، 1386، ص436-423(.
طبیعتًا عواملی بر تحلیل مکالمه تأثیرگذارند؛ از سويی سطح دانش دو طرف گفتگو، دريافت 
افراد از وقايع تاريخی و نوع بیان آن ها از وقايع و از سوی ديگر تأثیرات دو طرف گفتگو بر يکديگر 
و زبان مشترک آن ها در هدايت مفاهیم گفتگو، در متنی3 که نهايتًا از مصاحبه به دست خواهد آمد 
تأثیر مستقیم خواهند داشت. تحلیل گفتگو در تاريخ شفاهی امری مسئله محور و تاريخ محور است 

1.  مراحل تحلیل محتوا در دایره املعارف 

کتابداری و اطالع رسانی؛ درک مطلب و 

خواندن، انتخاب، تفسیر منت با توجه به 

اهداف آن، ترکیب درست واژه ها. )خرسوی، 

ج2، 1385(.

2. مانند دستورالعمل منایه سازی منت پیاده شده 

با استفاده از رایانه در مرکز پیاده سازی نوار 

بوستون 

  )Recording Oral History( a guide for

 the humanities and social sciences(.

خاطر  به  باید  حال  عین  در  ولی   .  P:379(

داشت که این روش در همه موارد مفید واقع 

منی شود و ماشین منی تواند در مورد اینکه کدام 

کلمه یا عبارت در منت مربوطه واجد اهمیت 

است تصمیم گیری کند و بطن کالم و موضوع 

را که به کالم در نیامده است، فقط یک انسان 

تشخیص می دهد. 

3.  منت در تاریخ شفاهی؛ هم به معنی کلامت 

گفتار نویسی و مکتوب شده از منابع دیداری 

معنای  به  و هم  است  شنیداری مصاحبه  و 

موضوعی است که مصاحبه تاریخ شفاهی بر 

محور آن انجام می شود که هر دو معنا در اینجا 

مصداق دارند . به عنوان مثال منت تولید شده از 

تاریخ شفاهی زندانیان سیاسی دوره پهلوی هم 

به گفتار پیاده سازی شده از صوت مصاحبه 

حضور  موضوعات  به  هم  و  می شود  اطالق 

زندانیان سیاسی در زندان ها، شکنجه گران و 

موارد مرتبط دیگر.
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که نتیجه آن سازماندهی موقعیت گفتگو و شناخت داده های آن است. اين فعالیت در سه سطح 
قابل ِبررسی است؛ الف: انتخاب متن گفتگو و واحد مکالمه )کلمه، جمله، پاراگراف، زنجیره گفتگو(، 
ب: منطق حاکم بر گفتگوی دو نفره، مفاهیم و اهداف مصاحبه، آغاز و انجام مباحث، داده های رد 
و بدل شده، مسیر و زنجیره تعامل مکالمه، ج: شناسايی سیر فعالیت هايی که منجر به شخصیت و 

شرايط فعلی شخص راوی شده و بسترهای اجتماعی و خاطرات تاريخی وی. 
پس از تحلیل مکالمه؛ هدف از گفتگو، سرنخ های موضوعی متن، کلمات اساسی متن، ارتباط 
میان فعالیت ها و کنش های موجود در متن، ابعاد سیاسی موجود در متن و زنجیره زمانی عناصر 
مصاحبه« اصلي  محورهای  و  انجام  »دالئل  مرحله  اين  در  عبارتی  به  می شوند.  مشخص  متن 
به صورت  تحلیلی،  اطالعات  استخراج  نتیجۀ  ص52-39(.   ،1394 )توکلی،  می شود  استخراج 

توصیف موضوعات مصاحبه در قالب »خالصه« و »کلید واژه ها« به نمايش در می آيد. 
مراحلتحلیلمصاحبههایتاریخشفاهی:مصاحبه های تاريخ شفاهی در سه مرحله انجام 
گفته های  و  تجربیات  تخصصی  و  تاريخی  دريافت  و  دقیق  مطالعه  متن؛  شناخت   -1 می شود: 
مصاحبه شونده 2- بیان اصلی و کلی ترين موضوعات مطرح شده هر جلسه از مصاحبه به صورت 
انتخاب توصیفگرها بر  جمالت مصدری )با حداقل واژه های تکراری و ربط و حروف اضافه(3- 

اساس موضوعات مطرح شده )با کمك بانك مستندات واژگان کنترل شده(.

1-1شناختمتن:برای دستیابي به تصاوير روشني از محتواي اطالعاتي سند تاريخ شفاهی، 
متن گفتارنويسي  شده  مصاحبه به دقت مطالعه می شود. مطالعه اولیه همراه با تحلیل دقیق متن 
)فرايندی که در باال بدان اشاره شد(، کمك مؤثری جهت اجراي مراحل بعدی فهرست نويسی است. 
چه بسا نکاتی تاريخي در میان کلمات مصاحبه شونده وجود دارند که تنها از طريق تأمل و مقايسه 
در بخش هاي مختلف گفته های وي قابل دسترسی خواهند بود. الزم است نمايه ساز تاريخ شفاهي 
در مطالعه متن مصاحبه حساسیتي، مانند حساسیت نمايه ساز اسناد، حین بازخواني محتواي سند 
داشته  باشد. به اين منظور محتواي تك تك جلسات مصاحبه، به صورت جداگانه و به دقت بررسی 
و مطالعه  می شود. البته بايد توجه داشت که از نسخه های اصلی مصاحبه و منابع آرشیوی استفاده 

 .)Raleigh Yow, p. 313( نشود و قباًل از آن ها نسخ ثانوی تهیه شده باشد
1-2تهیۀخالصهمصاحبه:پس از مطالعۀ اولیه، برای ايجاد امکان بازيابي داده ها و اطالعات 
تاريخي فرد مصاحبه شونده، ابتدا خالصه1 مصاحبه تهیه می شود. تشخیص جوهره متن مدرک و 
ارائۀ آن به صورتی مختصر، مؤجز و روشن، دو گام اصلی در تهیه خالصه هستند. به اين منظور 
بايد محورهاي اصلي متن مصاحبه و مطالب آن را تشخیص داد و از آن ها يادداشت برداري نمود. 
معمواًل مفاهیم يا محورهای اصلی اين مدارک، همان خمیرمايه های اصلی بحث و روابط میان 

Summary  .1 به هر نوع فرشده ای از يك 

منت اطالق می شود كه ممكن است ملخص، 

فرشده، مستخرجه و چكيده را دربر بگريد اما 

چكيده خالصه ای می باشد كه از قواعد دقيق 

چكيده   ... می كند  پريوی  علمی  انضباط  و 

ملزم به درج مهم ترين مباحث است و حال 

آنكه خالصه چنني الزامی ندارد.« )حری، ج 1، 

1381، ص 721(. 
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رخدادهای تاريخی ارائه شده در مصاحبه می باشد. 
در  چکیده1  به صورت  سند  اصلی  عناوين  کاغذی،  اسناد  براي  محتوايی  نمايه سازی  در 
کاربرگه های توصیفی درج می شود. برای منابع ديداری- شنیداری نیز به اين منظور خالصه هايی 
در چند سطح کوتاه و بلند2 تهیه مي شوند ولی در مورد منابع تاريخ شفاهی که شامل ضبط خاطرات 
تاريخی افراد بر حامل های صوتی و تصويری است، چه روش هايی می توانند بیشتر مفید باشند؟ 
مصاحبه های تاريخ شفاهی يکی از انواع منابع ديداری- شنیداری هستند و يکی از روش های ساده ای 
که برای اين منابع توصیه شده تهیه »خالصه توصیفی« است. خالصه توصیفی معمواًل برای منابع 
غیر داستانی در حامل های صوتی تصويری به کار می رود. در اين روش مندرجات و مطالبی که در 
منبع آمده است وصف می شود. در واقع خالصه نويس، مراجعه کننده را راهنمايی می کند که منبع 
مورد نظر در چه زمینه هايی است و آگاهی های بنیادی در مورد منبع را به مراجعه کننده می دهد تا 
در صورتی که عالقه مند باشد برای استفاده از اصل منبع به آرشیو مربوطه مراجعه نمايد. در اين 

مرحله از هرگونه ابراز نظر شخصي در مورد موضوعات مصاحبه پرهیز می شود.3
به اين منظور اطالعات هر جلسه از مصاحبه را می توان گروه بندي نمود و هر گروه را در قالب 
به تصمیم گیري  يادداشت کرد. میزان حضور موضوعات در خالصه مصاحبه،  يك عبارت کوتاه 
زندگي  عطف  نقاط  همین طور  و  کلی  موضوعات  که  است  طبیعي  و  دارد  بستگی  نمايه ساز 
مصاحبه شونده در اولويت قرار دارند. اين تشخیص مفاهیم و محورهاي اصلي مصاحبه، فرايندي 

است که در تشخیص موضوعات براي انتخاب توصیفگرها هم اعمال مي شود. 4 
در عمل، نمايه ساز پس از مطالعه دوباره و يادداشت هر دسته از اطالعات و موضوعات کلی تر 
گفت وگو و تبديل آن ها به جمالت مصدری )جمالت ساده و کوتاه بدون فعل و در حد امکان فاقد 
تکرار(، عبارات به دست آمده را در کاربرگه مربوط، ثبت می نمايد و به اين ترتیب راهنمايی ساده 
برای پژوهشگران تاريخ شفاهی فراهم مي آورد. در واقع به جای تهیه چکیده که غالبًا در آن هدف، 
روش، يافته ها و نتايج حاصله از محتوای مدرک مورد ِتوجه قرار می گیرد )صديق بهزادی، 1381، 
ص15-16(، بیان کوتاهی از مندرجات مصاحبه تهیه می شود که مقید به حجم مدرک و تعداد 

واژگان و جمالت نیست.
اگر يك حامل مصاحبه، شامل گفتگو با بیش از يك نفر باشد، خالصه مصاحبه افراد بعدي 
به طور مجزا و البته در ادامه مصاحبه فرد اول ثبت می شود. چنانچه مصاحبه شونده دچار فراموشي  
و يا بیماري خاصي باشد که به طور طبیعي در صحت گفته هاي وی بي تأثیر نیست، فهرست نويس 

بايد اين نکته را در قسمت توضیحات کاربرگه توصیف مصاحبه متذکر شود.
1-2-1عناصرمحتوا: عناصر مهمی که بايد از محتوا استخراج  شود شامل موضوعات 
بتوانند  در صورتی که  و مؤسسات -  گروه ها  مناطق جغرافیايی،  و  مکان ها  فعالیت ها،  رويدادها،  و 

1.  Abstract 
بلندی  این است که کوتاهی و  2. منظور 

مثال  دارد،  بستگی  منبع  نوع  به  خالصه 

فیلم  مورد  در  خالصه  بلندی  و  کوتاهی 

پوسرت  یا  و  موسیقی  نوار  یا  سینامیی 

منی تواند یکسان باشد.

3. مرتضی موسویان، آرشیو تصویر و ویدئو- 

صدا  دانشگاه  پایگاه  الکرتونیکی،  جزوه 

و سیام، وبگاه آموزشی دکرت سید مرتضی 

2016 access: موسویان

4. منونه ای از خالصه مصاحبه در صفحه وب 

آرشیو ملی سنگاپور؛ 

Stayed at clansmanَs shop. 
Found job in motor vehicle 
shop in kuala Lumpur in 
1932. Then set up coffee 
shop in Singapore. Why 
business failed. Became a 
driver ؛ his duties. Joined 
Min Sian Patriotic Groupe، 
organized by Ee Hoe Hean 
Club. Inauguration and 
activities of Federathion 
of China Relife Found for 
the South Seas (FCRFSS). 
Joined Kuomintang Army 
as military truck driver 
in 1939. Recruitment of 
drivers to China. Farewell 
celebrations at Ee Hoe Hean 
Club. (Accession No: 000027، 
copyright 2003).
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موضوع تحقیق قرار بگیرند- دوره های زمانی، ديدگاه ها و نگرش های مصاحبه شونده و خالصه 
داستان ها و جريانات می  شود. مثال: علی محسنی شرايط کار، دستمزدها، روابط کارگر- کارفرما، 

مزايا و مشاغل زنان در کارخانه نساجی محسنی در طول جنگ ايران و عراق را بیان می کند.
1-2-2-برخیازقواعداستخراجمحتوابرگرفتهازمجموعهقوانینومقرراتو

شیوهنامههایآرشیوی)عزیزیودیگران،1391(:
از به کار بردن واژه هاي مترادف پرهیز و تنها يکي از آن ها انتخاب شود.  -

واژه انشايي )مثل تشريف فرمايي، آقاي، مرحوم( به کار برده نمي شود.  -
اسامي تنالگان و جغرافیايي با توجه به همان زماني که مورد توضیح مصاحبه شونده هستند قید   -

مي شود )نه قبل يا بعدش(. 
در حد امکان از کمترين واژه ها استفاده شود. براي هر فراز موضوع کلي و محوري مد ِنظر باشد.   -

در ايساد، به جاي چکیده1 از دامنه و محتوا2 استفاده شده و اساسًا ساختار و سبك چکیده با   -
سبك نگارش محتوا در اسناد متفاوت است. 

عبارات بايد جمالت اسمي و وصفي )بدون فعل( باشند.  -
از عبارات مبهم و طوالني پرهیز شود )رسايي در عین اختصار(.   -

از عالئم سجاوندي استفاده بشود.   -
در يك دامنه موضوعي که موضوعات متنوع جزيي پراکنده مطرح شده اند ، مي توان مهم ترين   -

و کلي ترين را در اين بخش و الباقي موضوعات را در توصیفگر ها آورد.
1-3تهیهتوصیفگرها: منظور از توصیفگر،   کلید واژه مرّجحي است که نمايه ساز آن را به عنوان 
موضوع يا يکي از موضوعات مدرک انتخاب مي کند )خسروی، 1385، ج2(. اما اين کلید واژه را 
چگونه می توان رديابی و نهايتًا مستند نمود؟ طبیعتًا پژوهشگران زمینه های مختلف تاريخ معاصر، 
با هدف دستیابی به موضوعات گوناگون به جست و جو در فهرست های بازيابی منابع تاريخ شفاهی 
مي پردازند. در ارائه اطالعات تحلیلی منابع آرشیوی )از جمله منابع تاريخ شفاهی(، بسنده کردن به 
مورد ِنیاز  منابع ،  اين گونه  موضوعات  استخراج  برای  عمیق تری  بررسی  و  نمی کند  کفايت  کلیات 
می باشد. کلیه مفاهیم موجود در مدرک بايد پس از تحلیل، به صورت نمايه واژه ارائه شوند. نمايه، 
فهرستي از نام ها، موضوع ها و ديگر مطالب موجود در مدرک )يا همان توصیفگرها( است که به 
شیوه اي مرتب مي شود و از طريق جاي نماها )نشاني واژه ها(  کاربر را به محلي که اين نام يا موضوع 
در متن مربوطه آمده، راهنمائي مي کند. »اهداف اصلی مصاحبه و نقش های مصاحبه شونده« در 
قالب واژه های موضوعی در نمايه ها مد ِنظر قرار می گیرند و نکته مهم در استخراج هر کلید واژه، 

وجود مطالب ما به ازاء آن در متن سند مي باشد )خسروی، همان، ج2(.3
تشخیص و استخراج موضوعات و تصمیم گیری در مورد اينکه کدام عبارت يا کلمه برای بیان 

1.  Abstract
2. Scope and content

3.  به فرايند تحليل محتوای سند و برگردان 

منايه  در  كه  به واژه هايی  تحليل  اين  نتيجه 

می آيد، منايه سازی می گويند. )هامن منبع(
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محتوای کالم از تناسب بیشتری برخوردار است، مسئله ای است که تنها به کمك توانايی تحلیل 
انسانی میسر می شود و طراحی هايی  که برای ماشینی کردن تهیه نمايه  از متن شده  است، به بطن 
کالم و هدف آن راهی ندارد )Raleigh Yow, p. 374(. در اين فرايند نمايه ساز متن مصاحبه 
را بار ديگر با دقت و صبوری مطالعه می نمايد برای اينکه، چنانچه اطالعات الزم، در اين مرحله 
معرفی نشوند و يا دقت و عمق الزم در اين زمینه اعمال نشود، گروه استفاده کنندگان از وجود اين 

اطالعات بي خبر مي مانند و يا اينکه از بازيابي سريع و دقیق محروم مي شوند. 
خالصه  تهیه  به  نسبت  عمیق تری  و  دقیق   محتوائی  تحلیل  توصیفگر،  تهیۀ  مرحله  در 
و  گسترده  و  کامل  اشارات  میان  که  باشد  داشته  توجه  بايد  نمايه ساز  مي گیرد.  مصاحبه صورت 
اشارات سطحی و گذرا، تمايز قائل شود )صديق بهزادی، 1385،  ص  5 ( و موضوعات منابع نیز بايد 
با واژگانی ارائه بشوند که تا حد امکان به خواسته طیف متنوع مراجعان نزديك باشد. نمايه ساز 
برای بیان موضوعات مدارک در قالب اصطالح ها و عبارت هايي که به بهترين وجه نشان دهندۀ 
محتوای آن ها باشد، عالوه بر توانائي تحلیل محتوا، به مطالعات زياد، آشنايي با آثار مختلف و دانش 
مستند سازی موضوعات نیاز دارد. محتوا و موضوع مدرک بايد در قالب واژه هائی که جستجوگر 
به کمك آن ها به جست و جو می پردازد و با نمايه هاي منابع مختلف نیز همخواني دارند، عرضه 
شود. طبیعتًا به اين منظور استفاده از زبان کنترل شده1 و فهرست های معیار توصیه می شود. 2 در 
عین حال احتمااًل هر آرشیوی مجبور خواهد بود که ابتدا در حوزه انتخاب موضوعات نیز اصطالحات 
نمايه سازی خود را بسازد، چرا که فهرست های معیار فعلی عمومًا و در وهله نخست برای منابع 
چاپی هستند. بهتر است که توصیفگرهای منابع تاريخ شفاهی به شکلی قابل فهم و يکدست در 
میان آرشیوها انتخاب شوند تا زمینه استاندارد و مرتب شدن آن ها فراهم شده و عمومیت پیدا کند.
استوار  باور  اين  بر  تاريخ شفاهی  از متن مصاحبۀ  نمايه  اِعمال تجربه ها در حوزه تهیۀ  برخی 
است که می توان موضوع مربوط به هر بخش از مصاحبه را در مقابل شماره های شمارشگر حامل 
شود.  ساده تر  استفاده کننده  برای  مطلب  بازيابی  تا  کرد  قید  مصاحبه  شنیداری(  ديداری-  )ماده 
به عنوان مثال: به ازاي حدود هر پنج دقیقه از مصاحبه می توان يك موضوع را اختصاص داد و 
 Time Coding در برگه توصیف در مقابل زمان مربوط يادداشت کرد. به اين روش اصطالحًا
Indexing Oral Histories & گفته می شود.3 در يکی از راهنماها تفکیك فرازهای مصاحبه 

حتی در مرحله تهیه گزارش مصاحبه توسط مصاحبه گر صورت گرفته است. 4 
مهم است که بعد از مصاحبه با کمك بخش هاي زماني )مثال هر 5 دقیقه يك نمايه(، از آن 
نمايه )فهرستی از توصیفگر همراه با جای نما( تهیه شود. البته بايد راوي اطالعات مفیدي از اساس 
داده باشد تا بتوانید آن  را نمايه بدهید. نمايه شامل موضوعات، اشخاص و اماکن -که ما به ازای 

موضوعی دارند- است.5 

1.  زبان منایه سازی بر سه قسم آزاد، طبیعی 

و کنرتل شده است. )دایره املعارف کتابداری و 

اطالع رسانی( 

2. مجموعه ای یکدست و ثابت از واژه ها همراه 

 ،1385 .)کلیوند،  آن ها  از  استفاده  قواعد  با 

یا  فارسی  مانند اصطالحنامه فرهنگی  ص67( 

رسعنوان های موضوعی فارسی.

3.Time Coding& Indexing Oral 
history) Introduction to Oral 
History)، Baylor University 
Institute for Oral History؛ www.
baylor.edu/oralhistory (workshop 
on the web،copyright 2014)

4.  نگاه کنید به فرم شامره پنج پیوست. 

5.  نگاه کنید به فرم شامره شش پیوست. 
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به جز نمايه متن پیاده شده، برای نوار يا فايل صوتی هم می توان نمايه تهیه کرد؛ در »نمايه 
نوار« شما می توانید با دادن شماره شمارشگر نوار – يا فايل صوتی- در هر قسمت که موضوع يا 
مطلب خاصی وجود دارد بازيابی آن را آسان تر کنید، مثاًل در طرف A دقیقه 1/45 ممکن است 
مطلب درخواستی کاربر وجود داشته باشد. )به کمك ثبت چهار عنوان در برگه اطالعات نمايه ای 
نوار؛ مصاحبه شونده، طرف A يا B نوار، شماره شمارشگر نوار يا دقیقه، موضوعات اصلی مطرح 

1.)Raleigh Yow, p. 313(شده
-حجمنمایههادرمنابعتاریخشفاهی : عمومًا تعداد موضوعات به محتوای مدارک بستگی 
دارد  )مرادی، 1373، ص84( و به عبارت دقیق تر ماهیت و هدف مدرک و نیز هدف از تهیه 
نمايه ها عواملی هستند که بر طول و جزئیات نمايه ها تأثیر می گذارند )صديق بهزادی، 1385، 
استفاده  کنترل شده  زبان  از  کتابی-  منابع  مانند  آرشیوی -  اسناد  نمايه سازي  در  ص9-8(. 
می شود و ابزار نمايه سازی موضوعات اسناد آرشیوی نیز در وهله نخست همان منابعی هستند 
که برای کتاب ها مورد استفاده قرار می گیرند، با اين تفاوت که تنظیم نمايه های اسناد مشخصا 
براساس موضوعات اصلی تاريخ ايران است و برای نمايه سازي آن ها حساسیت بیشتری به کار 
می رود به گونه ای که هر اطالع مختصر تاريخی که از اسناد آرشیوی قابل استخراج باشد بايد 
توسط نمايه سازی قابل بازيابی باشد. مصاحبه های تاريخ شفاهی نیز به عنوان مدارک تاريخی، 
نزديکی محتوايی بیشتری به اسناد آرشیوی دارند و عماًل انتخاب موضوعات آن ها به شیوه 
آرشیو،  اهداف  مصاحبه  موضوعات  گزينش  در  می شود.  انجام  اسناد  از  موضوعات  انتخاب 
نکات و رويدادهاي تاريخی، نیازهای کاربران در زمینه های مختلف و همچنین اهمیت نسبی 
مصاحبه شونده يا موضوعات خاصی که مطرح می کند، مورد ِتوجه قرار می گیرند.  با اين حال 
با هدف و ماهیت هر يك از مصاحبه ها  انتخاب می شوند،  از اين منابع  میزان مفاهیمی که 

مرتبط است. 
به  نسبت  تخصصی  به گونه ای  تاريخ شفاهی  اطالعات  از  بسیاری  که  داشت  توجه  بايد     
مراجعه  رو،  اين  از  می رسند.  نظر  به  ضروری  حال  عین  در  و  جديد  موجود،  توصیفگرهای 
اينترنتي، می تواند  از سايت هاي معتبر  به کتاب هاي تخصصي جديد در هر رشته و استفاده 
منابع ديگری برای مستند سازي توصیفگرهای مصاحبه ها محسوب شود. بر اين اساس بخش 
پردازش اطالعات عالوه بر آرشیو فهرستگان هاي مختلف مصاحبه ها و برنامه های نرم افزاري 
امکانات  نظیر  مکملي  قسمت هاي  وجود  نیازمند  تاريخ شفاهي،  اطالعات  بازيابي  با  متناسب 
رايانه اي و کتابخانه اي )نشريات و مجالت تخصصي و کتاب هاي تخصصي يا مرجع هر رشته 

از مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي( مي باشد. 
-مراحلنمایهسازیموضوعی: از آنجا که هدف از استخراج اطالعات منابع تاريخ شفاهی، 

1.  به تلفیقی از منایه منت و منایه نوار در 

بخش پیشنهادات توجه کنید.
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بازيابی موضوعات مطرح شده در مدارک است، لذا برای استخراج توصیفگرها می توان عنوان 
کلی »نمايه سازی موضوعی« را به کار برد. در يك نوع تقسیم بندی، نمايه سازي موضوعي 

مستلزم دو مرحله اصلي دانسته شده:
الف. مرحلۀ تحلیل مفهومي. بدان معنا که نمايه ساز بايد درباره اينکه محتواي مدرک چیست 
و اينکه مدرک دربردارنده چه مفاهیم و موضوعاتي است، تصمیم بگیرد. حاصل تحلیل مفهومي، 

استنباط نمايه ساز از موضوعاتي است که قابلیت نمايه شدن را دارند. 
و  اصطالحات  از  مجموعه اي  به  مدرک  مفهومي  تحلیل  تبديل  منظور،  ترجمه.  مرحلۀ  ب. 
معرف  واژه هاي  گروه  يا  واژه ها  از  کدام صورت  که  است  مسئله  اين  بررسي  و  نمايه اي  عبارات 
مفاهیم جمع آوري شده توسط نمايه ساز،  بهتر مي توانند آن مفاهیم را به کاربران عرضه بنمايند. اين 
مرحله نیز با دو نوع تقسیم بندي مطرح شده است: نمايه سازي استخراجي  و  نمايه سازي تخصیصي. 
نمايه سازي استخراجي به معني برداشت عین کلید واژه از خود مدرک است و در مقابل، نمايه سازي 
تخصیصي به معني اختصاص دادن اصطالح به مفاهیم و موضوعات مدرک مي باشد. روش اخیر 
همان شیوه اي است که مورد ِتوجه نمايه  ساز منابع تاريخ شفاهي قرار می گیرد. به کمك نمايه سازی 
تخصیصي )يا مفهومی(، شناسائی و استخراج محورها، موضوعات و پیام های تاريخی مصاحبه بهتر 

و با سهولت بیشتری ممکن می شود.1
1-4انتخابموضوعاتومحورهایاصلیمصاحبه:

ارائه  نمايه مصاحبه  )Raleigh Yow, p. 313( که توسط يك راهنمای تهیه  نمونه  در يك 
نام  شده  است:  پیشنهاد  مصاحبه  موضوعات  انتخاب  جهت  اصلی  مدخل  دسته  چهار  گرديده، 
مصاحبه شونده، آدرس زمانی موضوع در کاست مصاحبه، طرف کاست )طرف اول يا دوم کاست( 

و نمايه های موضوعی. 
مراجعات  و  حوزه  اين  خاص  زمینه های  به  توجه  با  تاريخ شفاهی  مصاحبه های  موضوعات 
کاربران آن ها استخراج می شوند. معمواًل موضوعات مصاحبه های تاريخ شفاهی شامل رويدادهای 
سیاسی و اجتماعی، تحوالت هنری، علمی و فرهنگی و نیز شخصیت های حقیقی و حقوقی تاريخ 
معاصر که در متن مصاحبه پیرامون شان ما به  ازاء اطالعاتی مناسبی وجود داشته باشد می شود.تعداد 

توصیفگرها در اسناد تاريخ شفاهی با هدف و ماهیت هر مصاحبه، ارتباط مستقیم دارد. 
از مهم ترين محورهاي انتخاب موضوعات مصاحبه های تاريخ شفاهی، مي توان به اين موارد 
اشاره کرد:  استخراج مفاهیم مصاحبه با توجه به نیاز استفاده کننده، واژگان رايج در حوزه مربوط، 
انتخاب کلیدواژه های اخص )برای کمك به کاربر( )صديق بهزادی، 1385، ص 13(، سیاست های 
سازمان در زمینه با نمايه سازی مدارک تاريخ شفاهی و حفظ جامعیت و مانعیت توصیفگر ها. 2 بايد 
توجه داشت که معرفي يك واحد از داده های اطالعات توسط مصاحبه شونده، تا چه حد مي تواند 

با  مطابق  مفهومی  منایه سازی  مراحل   .1

اطالع رسانی؛  و  کتابداری  دایرة املعارف 

تدوین سیاست ها، شناخت مدرک، انتخاب 

مفاهیم،  نهایی  انتخاب  اولیه،  مفاهیم 

خرسوی،  )فریربز  توصیفگر.  به  تبدیل 

دایرة املعارف کتابداری و اطالع رسانی(

متامی  برداشنت  در  یعنی  جامعیت   .2

مفاهيم و اطالعات اصلِی مدرك يا توانائی 

نظام در بازيابی مدارك مرتبط. و مانعیت 

مفاهيِم  انتخاب  از  گزیدن  دوری  یعنی 

فرعي و متعدد و یا هامنند )كليوند، 1385، 

ص208( .
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براي کاربر مفید باشد و حذف آن تا چه میزان از جامعیت نمايه ها مي کاهد. سپس بايد تصمیم 
گرفت که هر مفهوم انتخاب شده در قالب چه توصیفگري، بهتر بازيابی مي شود. 

نام خود مصاحبه شونده نیز همواره به عنوان يکي از توصیفگرهاي هر مصاحبه ذکر مي شود. 
1-5انتخابواژهمناسب1: مفاهیم استخراج شده از مدرک، بايد در قالب واژه هائي بیان شود 
که هم با پرسش کاوشگر منطبق باشد و هم برای يکدست شدن، با فهرست هاي معیار هماهنگی 
داشته  باشد. دقت کنید که کاربر براي يافتن يك مطلب خاص، احتمااًل از چه واژه هايي استفاده 
شده اند؟  گنجانده  هم  معیار  فهرست های  در  او  منتخب  واژه های  آيا  عبارتي،  به  و  کرد  خواهد 
تخصصي يا عمومي بودن موضوعات مورد نمايه سازي، از مالک هاي ديگر تصمیم گیري در مورد 
کلید واژه ها هستند. واژه هاي منتخب، معمواًل موضوعات مفهومي و يا اسامي خاصي هستند که 
که  موضوعاتي  سرانجام  باشند.  مصاحبه  متن  در  مناسبي  اطالعات  ما به ازای  و  داده ها  گوياي 

گزينش شده به کمك قواعد نمايه سازی و منابع مستند سازي، مستند مي شوند. 
افراد ديگری که  به طور کلی عالوه بر مفاهیم موضوعی، نام مصاحبه شونده  )شوندگان( و نام  
سوژه های برجسته مصاحبه هستند، مؤسسات يا تنالگان هايی که سوژه های برجسته ای در مصاحبه 
هستند، عناوين جغرافیايی برای مکان های ذکر شده، طبقات مردم يا گروه های قومی و سیاسی 
مطرح  می توانند  توصیفگرها  در  هستند،  مصاحبه  از  سوژه هايی  که  نام برده  شده ای  آثار  عنوان  و 
شوند. از مهم ترين منابع واژگان کنترل شده برای دسترسی موضوعی، می توان به اصطالحنامه های 
موضوعی و تخصصی، سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره )هر چند ممکن است به اندازه کافی 
برای مجموعه های تخصصی مفید نباشد( و اصطالحنامه های پیشرفته محلی )مانند اصطالحنامه 

فرهنگی فارسی( اشاره کرد.
1-6مستندسازیتوصیفگرها:منظور از مستندسازي؛ تولید و همچنین استفاده از واژگان 
متفاوت  بیان های  يکسان سازي براي  است.  اطالعات  بازيابي  و  ذخیره  نظام  در  شده  پذيرفته 
بند 1(.  )احمدی،  کرد  استفاده  شده،  کنترل  يا  مقید  زبانی  از  که  مي بايست  واحد،  موضوعات  از 
تنالگان ها  اشخاص،  نام   مستند  فهرست هاي  موضوعي،  سرعنوان هاي  فهرست  اصطالحنامه ها، 
به شمار مي آيند.  ابزارهاي مستندسازي  يا  رايج ترين فهرست های معیار  از  ناشران  )سازمان ها(، و 
واجد  )رسا(  ايران  کتابخانه ملی  و  اسناد  نرم افزاری سازمان  بانك مستندات سامانه اطالع رسانی 
اصطالحنامه  و  فارسي  موضوعي  سرعنوان هاي  فهرست  جمله  از  معیار  فهرست  چند  اطالعات 
فرهنگي فارسي يا اصفا مي باشد که مراجعه به آن در سهولت و تسريع انتخاب مستندات بسیار 
کمك کننده است و اين امکان را به نمايه ساز مي دهد تا با استفاده از بانك مستندات، به شکل  های 
مستند شده انواع توصیفگرها، دسترسی پیدا کند. البته در مواردي نیز نمايه ساز ناگزير به استفاده از 

نظرات کارشناسي در برخي رشته هاي تخصصي خواهد بود. 
Terminology  .1: اصطالح شناسی.
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نام  به  مصاحبه شونده  اشاره  صرف  که  داشت  توجه  بايد  اشخاص  اسامی  و  نام ها  مورد  در 
اشخاص )و حتی مکان ها(، برای انتخاب آن ها به عنوان يکی از موضوعات مصاحبه کفايت نمی کند 
 )Baum, Willa و الزم است در خالل گفتگو، اطالعات مناسبی در مورد آن ها بیان شده باشد
)K. , 1987, p. 35-37. هرچند که برای مراجعات بعدی مصاحبه کنندگان، عالوه بر نمايه های 

موضوعی تهیه فهرست جداگانه از کلیه اعالم نیز پیشنهاد مي شود. 

برخیازقواعدنمایهسازیبرگرفتهازمجموعهقوانینومقرراتوشیوهنامههای
آرشیوی)عزيزی و ديگران، 1391(: 

- کلیه مفاهیم اصلي و مهم و نیز اسامي خاصي که در سند به عنوان موضوع مطرح شده و اطالعات 
شوند.  انتخاب  توصیفگر  به عنوان  می توانند  باشد،  شده  ارائه  موردشان  در  مناسبي  تاريخي 

)همین طور اسامي احزاب، سازمان ها، اعالم جغرافیايي و نام ايالت و اشخاص(
- بايد از زبان قراردادي و کنترل شده استفاده بشود و نه زبان طبیعي. معمواًل در اين زمینه با نظر 
انتخاب  يا توصیفگر  به عنوان اصطالح مرجح  اساتید هر حوزه شکل متداول تر هر اصطالح 

مي شود و ساير اشکال آن اصطالح به اين توصیفگر ارجاع داده مي شود. 
- توصیفگرهاي تصويب شده، در بانك هاي مستندات )رسا ( قید شده اند و اگر در بانك ها توصیفگري 
نبود می توان به عنوان توصیفگر پیشنهادی آن را مطرح نمود تا نهايتًا شکل مصوب آن در 

بانك قرار بگیرد. 
- به منظور انتخاب نمايه دقیق تر بین توصیفگرهاي يك حوزه موضوعي، مي توان به رابطه سلسله 

مراتبي )اعم و اخص( و وابسته )مرتبط( هم توجه داشت.
- براي توصیفگرهايي که به لحاظ دامنه کاربرد، نامفهوم هستند، يادداشت دامنه و در مواردي که به 

افزايش دانش کارشناسان و کاربران کمك مي کند يادداشت توضیحي تهیه مي شود. 
- هر دو شیوه پس همارا و پیش همارا براي اصطالحات بسیط )کلي و عام( يا مرکب )خاص( 
استفاده مي شود تا بازيابي جامع و مانعي داشته باشیم )پس همارا: واژه ها هنگام بازيابي، ترکیب 

و همارايي مي شوند(.
دارند:  پرانتز  داخل  در  توضیحگر  به  نیاز  متفاوت  مصاديق  و  يکسان  امالي  با  واژه هايي   -

شیر)خوراکي(. 
- رايج ترين امال براي واژه هاي دو اماليي مد ِنظر قرار مي گیرد )مطابق با دستور خط زبان فارسي 

و لغت نامه دهخدا(.
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نحوهجستوجويواژهمستنددرنرمافزاررسایسازماناسنادوکتابخانهملی
جمهوریاسالمیایران

انتخاب گزينه جست و جو ← انتخاب گزينه مستندات ← انتخاب گزينه نوع مستند )موضوع، نام 
← چنانچه گزينه  آثار(  برای  نام خاندان، عنوان قراردادی  نام جغرافیايي،  تنالگان،  نام  شخص، 
موضوعي«  »نظام  يعني  مقابل  گزينه  بشود،  انتخاب  مستند  نوع  پیشنهادات  میان  از  »موضوع« 
سرعنوان  نظام  موضوعي«.  »نظام  انتخاب   ← مي کند.  تغییر  فعال  حالت  به  غیر فعال  حالت  از 
در  نمايه سازي  براي  کاربرد  بیشترين  فارسي(  فرهنگي  )اصطالحنامه  اصفا  و  فارسي  موضوعات 
تاريخ شفاهي را دارند. نکته: با توجه به سیاست هاي انتخاب نمايه در سازمان اسناد و کتابخانه ملي 
ايران، معمواًل از نمايه هايي بدون تقسیم فرعي استفاده می شود. لذا ابتدا از میان پیشنهادات »نظام 
موضوعي«، ابتدا گزينه »اصفا« )که واجد قابلیت همارايی توسط کاربر است( انتخاب می شود. در 
صورتي که براي موضوع مورد نظر توصیفگر مناسبی در نظام »اصفا« يافت نشود، »نظام سرعنوان 
واژه اي(  دو  حد اکثر  يا  )و  تك واژه اي  ساختار  با  واژه هايي  و  می شود  انتخاب  فارسي«  موضوعي 
جست و جو می شوند. ← انتخاب گزينه هاي مورد نیاز جست و جو و تايپ مفهومي را که بايد مستند 
آن انتخاب شود در مقابل عبارت »مورد جست و جو«. ← انتخاب گزينه جست و جو ← تعداد نتايج 
نتايج  مشروح  ديدن  برای  »نمايش«  گزينه  انتخاب  مي شود.  اعالم  پائین صفحه  در  جست و جو 
جست و جو← مواردي که به واژه درخواستي نزديکي بیشتري داشته باشند انتخاب و انتخاب گزينه 
»نمايش« ← مشاهده صفحه »نمايش کامل مستند« ← واژه مستند شده مفهوم مورد ِنظر در 
صفحه »نمايش کامل مستند« در مقابل عبارت »موضوع« قرار دارد. اگر يکي از توصیفگرهای 
مستند شده )اعم، اخص، مرتبط( با مفهوم مورد ِنظر تناسب داشته باشند، مي توان جست و جو را از 

طريق آن ها ادامه داد. 

نمونهايازصفحه»نمایشکاملمستند«:
نظام موضوعي: اصفا 

موضوع:مشروطیت 
به جای: ان ق الب  م ش روطه ، ق ی ام م ش روطه،  م ش روطه خ واه ی،  ن ه ض ت م ش روطه،  مشروطیت ايران

اعم:  ق اجاري ه 
اخص : م ش روع ه خ واه ی 

م )مرتبط( : اس ت ب داد ص غ ی ر
در مورد فوق، به جاي واژه هاي مشابهي که مقابل عبارت »به جای« تذکر داده شده و احتماال 
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به ذهن متبادر مي شود، بايد از واژه مستند شده »مشروطیت« استفاده شود.
منطق  عملگرهاي  با کمك  آماده شده  رسا  مستندات  بانك  در  که  بازيابی  فعلی  سامانه  در 
بولي    )مثل ترکیب کردن واژه ها در مرحله جست و جو( جست و جوگر می تواند تا حد امکان به مدارک 

موجود نزديك شود .  عملگرهاي منطق بولي    عبارتند از:AND )و(، OR )يا(، و NOT )نه(. 

3.درجاطالعاتدرکاربرگههایتوصیفونرمافزارهایبازیابی.
اطالعات گردآوري شده هر جلسه از مصاحبه، در کاربرگه هاي توصیف منابع تاريخ شفاهي ثبت 
در  ثبت  براي  و  کرد  آرشیو  مصاحبه  ثبت   شماره  به ترتیب  مي توان  را  کاربرگه ها  اين  مي شود. 

نرم افزارهاي مناسِب ذخیره و براي بازيابي اطالعات تاريخ شفاهي مورداستفاده قرار داد.
نرم افزار  در  شخص  يك  با  گفتگو  جلسه ای  چند  مصاحبه های  اطالعات  ورود  به منظور 
اول ضمیمه  کاربرگه جلسه  به  و  تهیه  نیز  تمامی جلسات مصاحبه  رسا، جمع بندی خالصه های 
می گردد. کاربرگه هايی که به اين شیوه تهیه شده اند، آماده ارائه به کارشناس ورود اطالعات در 
نرم افزار می باشند. نرم افزار رسا در حال حاضر قابلیت ثبت اطالعات منبع رقمي متن مصاحبه هاي 
تاريخ شفاهي را داراست و نحوه ورود اطالعات کاربرگه هاي تهیه شده مصاحبه ها )به شیوه فوق( در 
اين نرم افزار نیز منوط به استفاده از شیوه نامه مربوطه )کشاورز افشار، 1394( و آموزش کارشناسان 
فنی نرم افزار رسا مي باشد. از آنجا که عالوه بر منابع رقمی مصاحبه، تهیه کاربرگه برای ساير انواع 
منابع مرتبط با هرجلسه متناسب با نوع ماده تهیه خواهد شد، امکان ثبت اطالعات ساير منابع هر 

جلسه از مصاحبه نیز در نرم افزار رسا وجود دارد. 
به اين ترتیب به کمك نمايه سازی و توصیف در حوزه تاريخ شفاهی، برای هر مصاحبه می توان 
مجموعه ای از داده های توصیفی و موضوعی را فراهم آورد که راه های دسترسی عالقه مندان به 

پژوهش در اسناد تاريخ شفاهی را تسهیل می کنند.

پیشنهادات
در پايان، افزون بر روش مورد ِاستفاده در اين مقاله که روش کاربردی در آرشیو ملی ايران 

است، رعايت نکات ذيل نیز پیشنهاد می گردد؛
استفاده فهرست نويس از سرگذشت نامه و نمايه های موضوعی اولیه ای که توسط مصاحبه گر   .1

در برگه گزارش مصاحبه ثبت می شود .
منضم کردن فهرست نمايه بخش های زمان بندی شده )به روش  Time Coding( به انتهای   .2
متن پیاده شده.1 در اين زمینه برخی از نرم افزارها امکان تطبیق نمايه متن و نمايه نوار را توأمًا 

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/منطق بولي.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/منطق بولي.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/منطق بولي.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/منطق بولي.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/منطق بولي.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages/منطق بولي.aspx
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فراهم ساخته اند.1 
اطالعات  بازيابی  متفاوت  سطوح  به  توجه  با  جزئی نگر  و  کلی  سطح  دو  در  نمايه  تهیه   .3
تاريخ شفاهی2. نمايه های کلی با توجه به سرگذشتنامه تهیه و عالوه بر بخش توصیفگرهای 
بازيابی اطالعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در صفحه عنوان مصاحبه ها  نرم افزار فعلی 
 Time Coding مورد استفاده قرار می گیرند و نمايه های جزئی نگر- که می تواند حاصل
باشد- عالوه بر ثبت در بخش تفکیك موضوعی جلسات مصاحبه در نرم افزار بازيابی، برای 

سهولت استفاده مراجعان به انتهای متن هر جلسه از مصاحبه منضم می شود.3
تنظیم  مثال  به عنوان  از عملیات فهرست نويسی در صفحه عنوان مصاحبه.  انعکاس بخشی   .4
صفحه عنوان متن گفتارنويسی شده مصاحبه هر راوی به نحوی که حاوی اطالعات مربوط 

به تولید مصاحبه نیز باشد.4 

پیوستها:
1.جدولتطبیقی:فعالیتهایآرشیوهایدیداری-شنیداری،آرشیوهایعمومیوکتابخانهها5

آرشیوهای 

دیداری- شنیداری
کتابخانه هاآرشیوهای عمومی

چه چیزی 
را نگه داری 

می کنند؟

محمل های تصویر ، 
صدا و اسناد و 

بشرساخته های مرتبط 
با آنها.

پیشینه های گزینش شده 
غیر جاری: هر فرمتی، 
معموالً منحصر به فرد و 

منتشر نشده.

منابع منتشر شده در 
هر فرمتی.

مواد چگونه نظم 
داده می شوند؟

با نظام مورد نیاز 
سازگار با فرمت، 
وضعیت و جایگاه.

به ترتیب ایجاد و استفاده از 
سوی پدیدآوران.

با نظام مورد نیاز 
رده بندی )مانند 
دیوئی ، کتابخانه 

کنگره(.

1. در یک منونه در مرکز تاریخ شفاهی و 

می سی سی پی  دانشگاه  فرهنگی  میراث 

و  پیاده سازی  از  پس  مصاحبه ها  جنوبی، 

افزوده شدن چکیده و فهرست مندرجات 

به آن ها به صورت مجلد در اختیار کاربر 

ص 114-  ،1390 )آموزنده،  می گیرند.  قرار 

.)134

2.  نگاه کنید به پیوست شامره نه. 

فعلی  افزارهای  نرم  در  کلی  منایه های   .3

بازیابی اطالعات و صفحه عنوان مصاحبه ها 

منایه های  و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد 

جزئی نگر عالوه بر ثبت در بخش متفاوتی 

از نرم افزار بازیابی، به انتهای هر جلسه از 

مصاحبه منضم خواهد شد.

4.  مورد ِاستفاده در پیشنهاد شامره دو.

5. افزودن اطالعاتی نظیر حقوق دسرتسی، 

محل مصاحبه، عنوان پروژه یا طرح، تعداد 

جلسات مصاحبه و رسگذشت نامه به صفحه 

عنوان مصاحبه. 

6. ادموندسون، 1385، ص 127.
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چه کسانی 
می توانند 

دسترسی  داشته 
باشند؟

به خط مشی، وجود 
نسخه کپی، حق 
مؤلف و توافق های 
قرار داد بستگی دارد.

به خط مشی و شرایط 
حقوقی وقف کننده و یا 

واسپار بستگی دارد.

به خط مشی، 
عمومی بودن یا 

اختصاص داشتن به 
جامعه ای تعریف شده 

بستگی دارد.

چیزی را که 
می خواهید ، 
چگونه پیدا 

می کنید؟

با جست و جوی 
فهرست ها، فهرست ها، 

مشاوره با کارکنان.

با جست و جوی راهنماها، 
سیاهه اشیاء، اسناد دیگر.

با جست و جوی 
فهرست ها، گشتن در 
قفسه ها، مشاوره با 

کارکنان.

کجا دسترسی 
پیدا می کنید؟

بسته به خط مشی، 
امکانات و فنآوری. 

در محل آرشیو یا از 
راه دور.

در ساختمان سازمان، تحتِ  
نظارت.

در ساختمان 
کتابخانه، یا )اگر 

امانت داده شود( دور 
از آن.

هدفشان 
چیست؟

نگه داری و 
دسترس پذیر کردن 

میراث دیداری- 
شنیداری.

حفظ آرشیوها و ارزش های 
سندی و اطالعاتی آن ها.

نگه داری و 
دسترس پذیر کردن 

مواد و اطالعات.

چرا به این 
نهادها مراجعه 

می کنید؟

پژوهش، آموزش، 
سرگرمی،کار تجاری.

اثبات اعمال و فعالیت ها، 
پژوهش، سرگرمی.

پژوهش، آموزش، 
سرگرمی.

چه کسانی مواد 
را نگه داری 

می کنند؟

آرشیوداران دیداری- 
کتابداران.آرشیوداران.شنیداری.
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2.نمودارمراحلتوصیفمصاحبههایتاریخشفاهی

در صورت لزوم بازبینی و بازشنوایی منبع و یا مشورت با کارشناسان
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3.کاربرگهتوصیفمصاحبههايتاریخشفاهي1

سازمان اسناد و كتابخانه ميل ايران 

 گروه تاریخ شفاهی

3. مصاحبه كننده:2. مصاحبه شونده:                         تولد:        فوت:1. شامره ثبت مصاحبه:

4. رسگذشتنامه:

6. عنوان و شناسة طرح تاريخ شفاهي:5. پديدآور:

9. مدت مصاحبه: 8. محل مصاحبه:7 . تاريخ مصاحبه:
تعداد   .10

جلسات:

شامره   .11

جلسه:

15. شامره رده:14. نوع و تعداد حامل:13. سامانه ضبط:12. دسته بندی مصاحبه:

16: شامره عكس:
 C D / D V D ره 1. شام 7

تصويری:

تصويری  فايل   شامره     .18

)فيلم(:

فايل  تصويری  19. شامره  

)عكس(:

23. شامره ويدئو:22. شامره CD صوتی:21. شامره فايل صوتی:20. شامره نگاتيو:

24 . دسرتسی: ● كامال مجاز و بدون محدوديت □ ● فقط  براي  پژوهشگر□ ● پس از گذشت□ سال ● پس ازحيات□ ● 

محدوديت  در پخش رسانه ای  ● ممنوعيت چاپ □ ● چاپ و نرش مرشوط به بازبيني مصاحبه شونده □ ● فاقد برگه نحوه 

دسرتسی □ ● ساير موارد:

26 . جای مناها:25. شامره مواد اطالعاتی مرتبط: 

27.  توضیحات:

28. خالصه مصاحبه: 

29. توصیفگر ها

32. تاريخ:31. كارشناس: 30. گفتارنویس:
برگه:  پشت  در  ادامه   .33

دارد □ ندارد □

1.  این کاربرگه برای حامل اصلی مصاحبه 

اطالعات  تکرار  به  نیازی  و  شده  طراحی 

تولید و محتوایی آن در کاربرگه سایر منابع 

هر مصاحبه منی باشد.
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4.اطالعاتمصاحبه:مربوطبهاولینمرحلهپردازش1
نام پروژه

نام مصاحبه شونده )مطابق با اطالعات فرم بیوگرافی(:

آدرس:

نام مصاحبه کننده:

آدرس:

تاریخ و محل مصاحبه:

فرمت مصاحبه:

 -:)VHS-DVD-OTHER( نوع ضبط ویدئویی

نوع ضبط صوتی )کاست ها – ضبط رقمی(:- 

مقدار یا طول ضبط )به ساعت(:

محل پرونده یا فایل مادر )اصلی(:

محل نگه داری نسخه تبدیل شده الکترونیکی )نسخه اصلی آماده سرویس دهی و تاریخ تبدیل 

آن(:

درایو  هارد جانبی یا خارجی )DVD---CD--- و غیر آن( همه آنچه به کار برده شده چک شود:

فرم امضا شده واگذاری مصاحبه )تاریخ(: عدم محدودیت 

 محدودیت

عملیات پیاده سازی )تاریخ(:

بازبینی مصاحبه شونده )تاریخ(:

چکیده مصاحبه:

تکمیل کننده فرم:

تاریخ:
1.  Sommer, 2009, p. 89.
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5.نمونهیککاربرگهاطالعاتمصاحبه1

نام مؤسسه:

نام مصاحبه شونده:

نام مصاحبه گر:

نام پروژه:

اطالعات توصیفی یا فیزیکی مربوط به حامل مصاحبه:

تاریخ و محل انجام مصاحبه:

اطالعات منت پیاده شده )تعداد جلد و صفحات(:

رشایط دسرتسی:

محتویات مصاحبه:

کلید واژه های مرتبط:

1.  Baum,1987,  p. 37.
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6.گزارشانجاممصاحبهومراحلآن1

1. Sommer,  2009, p. 70 

 
 6گزارش انجام مصاحبه و مراح  آن .1

 

 
 :مثال . چه بحثی مررح شده است دقيقه از مصاحبه  5تا   مشخص کنيد که در هر 

 
 ها دقيقه

 
 خالصه عبارات بحث ها

 عبارات مقدماتی 2:07
 های خانوادگی نام و زمينه 0:75
 بحث در مورد محل زندگی در دوران کودکی 0 : 
 معرفی کسب و کار محلی در مناطق جنوب شهر 2:57

  
  :کارشناس تهيه چکيده

 
 :تاریخ

 

 

                                                 
0 Sommer,  0227, p. 92  
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7.فرماطالعاتمصاحبهدرکتابخانهبنکرافتدانشگاهکالیفرنیا1

مجموعه های تاریخ شفاهی اهدا شده ، دفتر منطقه ای تاریخ شفاهی

اطالعات کلی مصاحبه:
تاریخ مصاحبه:
محل مصاحبه:

اندازه و طول حامل:

اطالعات شخصی:
مصاحبه شونده:                                                      مصاحبه کننده:

 نام:    
                                            نام:

 آدرس:    
                                        آدرس: 

 نام و آدرس دوستان و خویشاوندان: 
                   مرتبطین با مصاحبه گر )همسایه، همکار...(:

 محل تولد:   
                                       مدت آشنایی:

 تاریخ تولد:   
                                       انگیزه انجام مصاحبه:

اشتغاالت:

اطالعات مصاحبه:

           طرف 1:
            طرف 2:

زمان تقریبی مصاحبه:
 

             موضوعات مصاحبه، نام اشخاص، مکان های وقایع
1. Baum, 1987, p. 36. 
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8.کاربرگهنمایهسازيآرشیوتاریخشفاهيمرکزاسنادآستانقدسرضوي1

1. حسن آبادی، 1385، ص 142.

 
 6قدس رضویشفاهی مرکز اسناد آستان خسازی آرشیو تاری کاربرگه نمایه .8

 
 :موضوع اصلی مصاحبه.   :شماره آرشيو. 0 :شماره ردیف. 0
 :ساعت مصاحبه. 9 :مصاحبه  تاریخ. 2 :کننده مصاحبه. 5 :شونده مصاحبه .7
  :محل مصاحبه. 9

 :شهر: استان
 :تعداد نوارکاست. 02 :مدت مصاحبه. 7

 :موضوعات. 00

 
 های موضوعی نمایه. 0 ردیف.00  های موضوعی نمایه. 0 ردیف .00

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 :امضاء  :نام و نام خانوادگی مسئول تنظيم.05 (روز، ماه، سال) :تاریخ تنظيم.07

 

                                                 
 .070 ، ص95 0آبادی،  حسن 0
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9.نمونهنرمافزارترکیبنمایهمتنونمایهنوار)ترجمه(

:2 OHMSنمایه سازی تاریخ شفاهی با ابزار

*  دسترسی مؤثر و کارآمد به آرشیو شفاهی در محیط آرشیوی از ابتدا چالش انگیز و گران 

برای  معموالً  کننده  مراجعه  یا  کاربر  باشد  نداشته  وجود  متنی  نسخه  زمانی که  است.  بوده 

تعیین میزان اطالعات متناسب موجود در آن باید هر لحظه از مصاحبه را گوش کند. مرکز 

تاریخ شفاهی لویی. ب. نان. کتابخانه دانشگاه کنتاکی3، ابزار OHMS را برای نمایه سازی ساده 

که  قسمت هایی  در  تاریخ شفاهی  مجموعه های  گفتارنویسی  متن  آنالین  مرور  و  مصاحبه ها 

احتماال از قلم افتاده، تولید کرده است. OHMS محیطی را برای نمایه سازی یا حاشیه نویسی 

با  مطابق  را  آن  فرازهای  در  و جست و جو  می آورد  فراهم  تاریخ شفاهی  آنالین  مصاحبه  یک 

نشانه زمانی ضبط صوتی یا تصویری ممکن می سازد. جست و جو در فهرست OHMS، نه تنها 

نتایج متنی مورد ِنظر را ارائه می کند بلکه کاربر را به همان لحظه مطابق با صوت یا تصویر 

آن راهنمایی می کند. عالوه بر این OHMS شامل واژگان کنترل شده و واجد توانایی جاسازی 

لینک یا مختصات GPS و اتصال ثانیه های مصاحبه تاریخ شفاهی به منابع افزوده خارج از آن 
مانند عکس و نقشه می باشد.4
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* ابزار OHMS امکان توانمندسازی کاربران برای دستیابی به اطالعات هر لحظه از مصاحبه 

نتایج جست و جویشان در مصاحبه های آنالین تاریخ شفاهی را فراهم می سازد. این  با  مطابق 

نرم افزار می تواند پس از قرار گرفتن مصاحبه ها و اطالعات فراداده ای و نمایه سازی شده آن ها 

تحت وب، با نشانه گذاری در متن و صوت و تصویر مصاحبه ، به جست و جوی درخواست کاربران 

در مورد موضوعات مد ِنظرشان بپردازد. به عنوان مثال در این نمونه : 

https://nyx.uky.edu/oh/render.php? cachefile= 1997OH019_AF566_

Roach.xml

با انتخاب هریک از موضوعات فهرست شده مصاحبه تاریخ شفاهی یک فرد خاص، کاربر به متن 

و صوت آن لینک یا متصل می شود. و یا در این نمونه:

https://nyx.uky.edu/oh/render.php?cachefile=2010 OH057_WW368_

Gayheart.xml

کاربر با انتخاب هریک از موضوعات به ویدئو و اطالعات نمایه ای مربوط به آن لینک می شود.5

https://nyx.uky.edu/oh/render.php?cachefile=2010OH057_WW368_Gayheart.xml
https://nyx.uky.edu/oh/render.php?cachefile=2010OH057_WW368_Gayheart.xml
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منابع:
آموزنده ، مهديه )1390(. مطالعه تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک تاريخ شفاهی از 	 

منظر برخی مراکز تاريخ شفاهی ايران و جهان . تهران: فصلنامه گنجینه اسناد. ش 83 . 
و 	  اسناد  سازمان  تهران:  آرشیوی .  اسناد  توصیف  و  تنظیم  شیوه نامه   .)1383( عطا  احمدي ، 

کتابخانه ملي ايران. گروه تدوين اصطالحات.
احمدي ، عطا )1387(. شیوه نامه نمايه سازي و تدوين اصطالحنامه اسناد ملي ايران. تهران: 	 

تدوين  اسناد.گروه  نمايه سازی  و  طبقه بندی  مديريت  ايران.  ملي  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
اصطالحات.

وحید 	  ترجمه  شنیداری.  و  ديداری  آرشیوداری  اصول  و  فلسفه   .)1385( ری  ادموندسون، 
طهرانی پور. تهران: نشر کتابدار.

توکلی، فائزه )1394(. روش شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتباريابی در تاريخ شفاهی. 	 
تهران: دو فصلنامه تاريخ شفاهی. شماره اول.

 حري، عباس )1381(. دايرة المعارف کتابداری و اطالع رسانی، ج )1( و )2(. تهران: سازمان 	 
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